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Τ α τελευταία χρόνια τα
προϊόντα εναλλακτικού
κρέατος έχουν κάνει την

εμφάνισή τους και στην ελληνική
αγορά και τα σούπερ μάρκετ πλέ-
ον διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα
ανάλογων προϊόντων. Καθώς οι
φυτικές τροφές θεωρούνται υγι-
εινές διατροφικές επιλογές, όλο
και περισσότεροι άνθρωποι στα-
ματούν την κατανάλωση κρέα-
τος, γίνονται χορτοφάγοι ή υιο-
θετούν δίαιτες με βάση τα λαχα-
νικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τά-
ση αυξάνεται ιδιαίτερα μεταξύ

των νέων, με το 19% των ανδρών
και το 25% των γυναικών να μην
καταναλώνουν κόκκινο κρέας.
Πιο εντυπωσιακό είναι το γεγο-
νός ότι το 16% των καταναλωτών
χρησιμοποιούν τακτικά φυτικές
εναλλακτικές λύσεις, όπως το γά-
λα αμυγδάλου, το τόφου και τα
μπιφτέκια λαχανικών, αλλά το
89% αυτών δεν θεωρούν τους
εαυτούς τους χορτοφάγους. Η
αύξηση της δημοτικότητας του
φυτικού κρέατος είναι ήδη τόσο
υψηλή, που μερικές πολυεθνικές
εταιρείες γρήγορου φαγητού

έχουν ξεκινήσει να εισάγουν
πολλές χορτοφαγικές επιλογές
στα μενού τους. Η μετάβαση αυτή
από ζωικές προς εναλλακτικές
φυτικές διατροφικές επιλογές
οδηγεί σε μακροπρόθεσμη αλλα-
γή στη βιομηχανία παραγωγής
τροφίμων, κάτι που γίνεται ιδιαί-
τερα εμφανές στα ράφια και τα
ψυγεία των ελληνικών σούπερ
μάρκετ που πλέον διαθέτουν μια
τεράστια γκάμα σε προϊόντα για
vegan αλλά και για αυτούς που
επιθυμούν απλώς να περιορί-
σουν το κρέας.
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Απομακρύνονται από το κόκκινο
κρέας οι νεότεροι καταναλωτές



Τείχος προστασίας για το τραπεζικό σύστημα και “μπλόκο” σε
όσους επιχειρήσουν να προχωρήσουν σε δόλια πτώχευση, βάζει
η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ε ιδικότερα, με την απόφαση 185/1/09.03.2021 της Τράπεζας της Ελλάδος κά-
θε φορέας (τράπεζες, funds κ.λπ.), οφείλει να λαμβάνει μέτρα επιμέλειας που
διασφαλίζουν ότι είναι δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός και η ορθή τεκμηρίωση

της καταχρηστικής, είτε εκ μέρους οφειλέτη είτε εκ μέρους έτερου πιστωτή, υποβο-
λής αίτησης πτώχευσης, προκειμένου ο φορέας να αξιοποιήσει τα ευρήματα κατά την
λήψη εκ μέρους του απόφασης για την υποβολή αίτησης απόρριψης της αίτησης πτώ-
χευσης, Επιπλέον, πρέπει να αποκλείουν την απαλλαγή του οφειλέτη ή του εκπροσώ-
που νομικού προσώπου-οφειλέτη, προκειμένου ο φορέας να αξιοποιήσει τα ευρήμα-
τα κατά την λήψη εκ μέρους του απόφασης για την άσκηση προσφυγής κατά της απαλ-
λαγής του οφειλέτη ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου-οφειλέτη, κατά περίπτω-
ση.

Στην απόφαση της Τραπέζης Ελλάδος, τονίζεται η μη έγκαιρη υποβολή αίτησης
πτώχευσης ή αν υπάρχει διενέργεια επιζή-
μιας πρώξης, όπως, δωρεά ή χαριστική δι-
καιοπραξία ή δικαιοπραξία στην οποία η αντι-
παροχή που έλαβε ο οφειλέτης ήταν δυσανά-
λογα μικρή σε σχέση με τη δική του παροχή
(λαμβάνοντας υπόψη τις κατά νόμο εξαιρού-
μενες πράξεις) ή πληρωμή ληξιπρόθεσμου
χρέους με άλλο τρόπο και όχι με μετρητά ή με

τη συμφωνηθείσα παροχή. 

Στο μικροσκόπιο
Η πρώτη και πιο βασική κίνηση των τραπεζών θα είναι η εξέταση του προφίλ του

οφειλέτη και κυρίως αν έχει αποκρύψει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία κατά τη
διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας,

Επιπλέον, θα εξετάζεται, εάν εκκρεμεί ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη ή του εκ-
προσώπου του οφειλέτη νομικού προσώπου ή έχει καταδικαστεί για κλοπή, απάτη,
υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών ή πλαστογραφία, Η τράπεζα ή άλλος χρηματο-
δοτικός φορέας, κατά την λήψη εκ μέρους του απόφασης για την υποβολή αίτησης
απόρριψης της αίτησης πτώχευσης εκ μέρους οφειλέτη ή για την άσκηση προσφυγής
κατά της απαλλαγής του οφειλέτη ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου-οφειλέτη,
εφαρμόζει μεθοδολογία εντοπισμού στοιχείων που δυνητικά τεκμηριώνουν την κατα-
χρηστική, κατά την έννοια του άρθρου 80 του ν. 4738/2020, εκ μέρους του οφειλέτη ή
έτερου πιστωτή υποβολής αίτησης πτώχευσης. Επιπλέον, οι τράπεζες, πρέπει να είναι
ενήμερες για την παύση πληρωμών ή αν η επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης
οφείλεται σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη ή του εκπροσώπου του οφειλέτη νομικού
προσώπου. Επιπλέον, στο μικροσκόπιο θα μπουν όσοι δεν επιδεικνύουν καλή πίστη
κατά την κήρυξη της πτώχευσης ή αν ο οφειλέτης ή ο εκπρόσωπος του οφειλέτη νομι-
κού προσώπου δεν έχει υπάρξει συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης. 

Στα προϊόντα εναλλακτικού
κρέατος στρέφονται όλο
και περισσότεροι νέοι κατα-
ναλωτές, προκειμένου να
περιορίσουν το κόκκινο
κρέας στη διατροφή τους.
Οι σύγχρονες διατροφικές
τάσεις απαιτούν περισσότε-
ρα λαχανικά και προϊόντα
με βάση φυτικές πρώτες
ύλες.

Θύμιος Κτενίδης 
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“Μπλόκο” της ΤτΕ
στις δόλιες πτωχεύσεις 

Editorial

INFO
Σφίγγει ο κλοιός από 
τις τράπεζες στους...
κακόπιστους οφειλέτες
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Μειωμένος 3,1 δισ. ευρώ ο τζίρος 
των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο

Συγκρατημένες απώλειες
παρουσίασε ο τζίρος των
επιχειρήσεων τον Ιανουάριο,
τηρουμένων των αναλογιών, καθώς
τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι
χειρότερα λόγω της... ημίκλειστης
αγοράς. 

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, για το σύνολο των
επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέ-

ωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία
βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2021
ανήλθε σε 15.974.186.000 ευρώ, σημειώνον-
τας μείωση 16,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο
2020, που είχε ανέλθει σε 19.038.368.000 ευ-
ρώ. Η πτώση στο λιανικό εμπόριο ήταν εξαιρετι-
κά συγκρατημένη και διαμορφώθηκε στο 15%,
ενώ τη μεγαλύτερη μείωση κατά 88,2%, πα-
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις Τέχνης, Διασκέδα-
σης και Ψυχαγωγίας και τη μικρότερη ο κλάδος
παροχών υγείας κατά 7,2%. Αντιθέτως, τη με-
γαλύτερη αύξηση τζίρου κατά 18,7% σημεί-
ωσαν οι Κατασκευές. 

Αναστολήδραστηριότητας
Συνολικά 219.283 επιχειρήσεις, ήτοι το

15,1% του συνόλου των επιχειρήσεων της ελ-
ληνικής οικονομίας, μπήκαν σε αναστολή λει-

τουργίας τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων σε
αναστολή λειτουργίας καταγράφηκε στον το-
μέα της Εκπαίδευσης (89,9%) και στον τομέα
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύ-
ματος και Υπηρεσιών Εστίασης (84,4%), σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τα αντίστοιχα
μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στον τομέα
Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές
Δραστηριότητες (0,2%) και στον τομέα Ενημέ-
ρωση και Επικοινωνία (1,1%). 

Από την άλλη, δέκα από τους πλέον παρα-
γωγικούς κλάδους της οικονομίας δεν είχαν
πρόβλημα αναστολής λειτουργίας, συμβάλ-
λοντας σε σημαντικό βαθμό στη συγκράτηση
της περυσινής ύφεσης. Οι κλάδοι οικονομικής
δραστηριότητας που δεν μπήκαν σε αναστολή
λειτουργίας ήταν οι εξής: Γεωργία-Δασοκομία-
Αλιεία, Ορυχεία και Λατομεία, Μεταποίηση,
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερί-
ου, Ατμού και Κλιματισμού, Παροχή Νερού-
Επεξεργασία Λυμάτων-Διαχείριση Αποβλήτων
και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, Κατασκευές,
Μεταφορά και Αποθήκευση, Χρηματοπιστωτι-
κές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, Διαχεί-
ριση Ακίνητης Περιουσίας και Δημόσια Διοίκη-
ση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφά-
λιση.

INFO
Μέχρι και 220.000
επιχειρήσεις έκλεισαν
πέρυσι με κρατική
εντολή
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Παράταση δεσμεύσεων σε 
ΔΕΛΤΑ και ΜΕΒΓΑΛ για το γάλα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατηρεί
για ακόμη ένα χρόνο τις δεσμεύσεις
για Δέλτα και ΜΕΒΓΑΛ, να
αγοράζουν νωπό γάλα με ελάχιστη
εγγυημένη τιμή

E ως τις 20 Οκτωβρίου 2021 διατηρείται η
δέσμευση για Δέλτα και ΜΕΒΓΑΛ να
αγοράζουν νωπό γάλα με ελάχιστη εγ-

γυημένη τιμή, σύμφωνα με απόφαση της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της επι-
τροπής αναφέρει τα εξής:

«Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(«ΕΑ») συνεδρίασε στις 17 Μαρτίου 2021 για να
αξιολογήσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης,την
αποτελεσματικότητα της δέσμευσης A.1 - Α.1.1
που προβλέπεται στην υπ' αριθ. 650/2017 Από-
φαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των
συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά νωπού
αγελαδινού γάλακτος, προκειμένου να απο-
φανθεί υπέρ της άρσης ή της παράτασης αυτής,
δυνάμει του όρου Α.1.2 των δεσμεύσεων, για
ακόμα ένα έτος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την ως άνω δέσμευση, οι εταιρίες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ ανέλαβαν να αγορά-
ζουν (απευθείας ή μέσω τρίτων) νωπό αγελαδι-
νό γάλα από κάθε παραγωγό γάλακτος-κτηνο-

τρόφο, με τον οποίο είχαν συνεργασία κατά την
21.10.2017 στους Νομούς Σερρών, Κιλκίς,
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, Πέλλας,
Φλώρινας, Καβάλας, Ξάνθης, Γρεβενών, Πιε-
ρίας και Χαλκιδικής με ελάχιστη εγγυημένη τι-
μή, βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου.
Η δέσμευση αυτή καταλαμβάνει και όσους πα-
ραγωγούς γάλακτος είχαν συνεργασία την
21.10.2017 με οποιαδήποτε εκ των δύο εται-
ριών, αλλά η συνεργασία αυτή διεκόπη, ανυ-
παιτίως, από τους παραγωγούς, και τυχόν έχει
επανεκκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μία
από τις εταιρείες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕ-
ΒΓΑΛ ΑΕ διατηρεί τη δυνατότητα να προσφέρει
υψηλότερες τιμές. 

Η απόφαση

Με την υπ' αριθ. 726/2021 Απόφαση της, η
οποία εκδόθηκε την 17η Μαρτίου 2021, η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού, σε ολομέλεια, ομόφωνα,
αποφάσισε: 

Α. Την παράταση της ισχύος της δέσμευσης
A.1 - Α.1.1 που προβλέπεται στην Απόφαση
650/2017 για ένα ακόμα έτος, ήτοι από την
21.10.2020 έως την 20.10.2021. 

Β. Την εξαίρεση του βιολογικού γάλακτος
από τον υπολογισμό της ελάχιστης εγγυημένης
τιμής κατά τα οριζόμενα στην δέσμευση Α.1 -
Α.1.1».

INFO
20 Οκτωβρίου 2017:
Εγκρίθηκε η
συγχώνευση ΜΕΒΓΑΛ
- ΔΕΛΤΑ
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Η ελληνική εταιρεία
έτοιμων γευμάτων Pa-
lirria βρίσκεται δίπλα
στους συνανθρώπους
μας που επλήγησαν
από τον πρόσφατο
ισχυρό σεισμό στην πε-
ριοχή της Ελασσόνας.

Η εταιρεία προχώ-
ρησε σε προσφορά
έτοιμων γευμάτων σε
συνεργασία με τη Μη
Κερδοσκοπική Εται-
ρεία «ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ» συμ-
βάλλοντας έτσι στις
άμεσες ανάγκες των
κατοίκων της περιο-
χής. Συνολικά προ-
σφέρθηκαν περισσότε-
ρα από 1.500 προϊόντα
της εταιρείας, τα οποία
διανεμήθηκαν στους
κατοίκους που επλήγη-
σαν από τον σεισμό.

Η Palirria κοντά στους σεισμοπαθείς της Ελασσόνας

Τηλεκατάρτιση από το 
Επιμελητήριο Εύβοιας

Το Επιμελητήριο Εύβοιας στηρίζει ανεπιφύλακτα όλες τις δράσεις ανάπτυ-
ξης του τουρισμού στο νομό αλλά και κάθε πρωτοβουλία αναδιοργάνωσης και
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και την ανάπτυξη του
τουρισμού αειφορίας σύμφωνα με τις ανάγκες των τουριστών αλλά και τις διε-
θνείς τάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα διοργανώσει από τα μέσα Απριλίου ένα δωρεάν εκ-
παιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό, για τις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις του κλάδου. Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο τη βελτίωση των δε-
ξιοτήτων των επαγγελματιών της τουριστικής αγοράς στο κομμάτι της αειφο-
ρίας και των καλών διεθνών πρακτικών.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων:
Ειδικό καθεστώς για 
τις επιχειρήσεις

Σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης εκτιμά το
Επιμελητήριο Ιωαννίνων ότι πρέπει να τε-
θούν οι επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος Δημήτρης
Δημητρίου με επιστολή του προς τους
υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ερ-
γασίας, η οποία κοινοποιήθηκε στους βου-
λευτές Ιωαννίνων, έθεσε το ζήτημα της δια-
φορετικότητας των επιχειρήσεων του Νησι-
ού και πρότεινε μία σειρά από μέτρα.



Οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους
αγροτικών συλλόγων και συνεταιριστι-
κών οργανώσεων, αλλά και επισκέψεις
σε επιχειρήσεις που αποτελούν παρά-
δειγμα στον τομέα των εξαγωγών, βρέ-
θηκαν σε πρώτο πλάνο κατά την περιο-
δεία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, κ. Σπήλιου Λιβανού, σε Πέλλα και
Ημαθία. 

Στην Ημαθία, ο κ. Λιβανός επισκέ-
φθηκε την επιχείρηση Exfrut ABEE η
οποία εξάγει προϊόντα της στην Ευρώπη
και κυρίως στη Γερμανία, το τυποποιιτή-
ριο Καλαϊτζίδη, τον οινοποιητικό συνεται-
ρισμό VAENI, την Ένωση Κονσερβοποϊ-
ών Ελλάδας και τους συνεταιρισμούς Ve-
nus και ΑΛΜΕ. Στην έδρα της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ημαθίας, παρουσία του
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Καλαϊτζίδη,
ο κ. Λιβανός είχε συνεργασία με εκπρο-
σώπους αγροτικών συλλόγων, οι οποίοι
του έθεσαν τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επανέ-
λαβε ότι βασικός του προσανατολισμός
είναι η προώθηση της ελληνικής διατρο-

φής ως brand name και η εκπαίδευση
και κατάρτιση των αγροτών. Ο κ. Λιβανός
σημείωσε ότι με τον τρόπο αυτό θα ενι-
σχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των

ελληνικών προϊόντων, θα προωθήσουμε
τις νέες τεχνολογίες, αλλά και θα διαχει-
ριστούμε καλύτερα τους φυσικούς πό-
ρους της χώρας μας. 

Ακυρώθηκε η FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION 2021 

Στόχος η προώθηση της ελληνικής διατροφής ως brand name 

Την ακύρωση της Διεθνούς Έκθεσης προώθησης φρούτων και λαχανικών για επαγγελματίες, FRUIT LOGISTICA SPECIAL
EDITION 2021 ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι η FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις
18-20 Μαίου 2021, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον από περισσότερους από 600 εκθέτες του κλάδου, ωστόσο οι διοργανωτές
έλαβαν την απόφαση να ακυρώσουν την έκθεση, ώστε να αντιμετωπιστεί με αίσθημα ευθύνης το ζήτημα της ασφάλειας και της
δημόσιας υγείας.

Η επόμενη FRUIT LOGISTICA θα ανοίξει τις πύλες της στο Βερολίνο στις 9 -11 Φεβρουαρίου 2022.
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Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης
Βορίδης, και ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας,
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη που
διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο Αθηνών με κύριο θέμα
την επίλυση ζητημάτων που έχουν
δημιουργηθεί στην εύρυθμη λει-
τουργία των επιχειρήσεων εξαιτίας
των περιοριστικών μέτρων της παν-
δημίας του κορονοϊού.

Ο κ. Βορίδης προανήγγειλε την
χορήγηση παράτασης δύο ετών, με
δυνατότητα επέκτασης για ακόμη ένα
χρόνο στη μίσθωση ακινήτων του Δη-
μοσίου, επισημαίνοντας ότι η σχετική
τροπολογία θα συμπεριληφθεί σε νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου στο αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα και
στην οποία θα υπάρξει πρόβλεψη και
για τις καντίνες.

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης εξέ-
φρασε την πρόθεση να ξεκινήσει
ένας γόνιμος διάλογος γύρω από το
ζήτημα των δημοτικών τελών και
προανήγγειλε νέα έκτακτη χρηματο-

δότηση, ύψους 50 εκατ. ευρώ προς
τους Δήμους, εντός του Μαρτίου.

Σχετικά με το ζήτημα της καταβο-
λής δημοτικών τελών από τις επιχει-

ρήσεις, ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι
"προσανατολιζόμαστε να προχωρή-
σουμε σε εναρμόνιση αυτού του τέ-
λους από 5% στο 0,5% για όλους".

Τηλεδιάσκεψη Βορίδη και Πέτσα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΓΙΩΤΗΣ: Δωρεά προϊόντων της στους σεισμόπληκτους της Ελασσόνας

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. «ανταποκρίνεται άμεσα, για άλλη μια φορά, στις μεγάλες έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από τον κατα-
στροφικό σεισμό, ο οποίος έπληξε στις 3 Μαρτίου τη Θεσσαλία, προσφέροντας βασικά προϊόντα διατροφής στους κατοίκους της
Ελασσόνας».

Η εκστρατεία άμεσης δράσης της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. έγινε σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και η ΓΙΩΤΗΣ προσέφερε 300
κιλά Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις και 13.500 μερίδες Πουρέ, Κρέμας Άνθος Αραβοσίτου και Ροφήματος Caotonic.

Ο κ. Μάριος Παπαθανασίου, Εμπορικός Διευθυντής της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. δήλωσε μεταξύ άλλων πως «είμαστε στο πλευρό των
συνανθρώπων μας στην Ελασσόνα και ευχόμαστε να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατό από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία».
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Παροχή τροφίμων στη Θεσσαλία 
από τα «ΟΚ! Anytime Markets»

Τα «ΟΚ! Anytime Markets»
συνεισφέρουν στο μεγάλο κύμα
αλληλεγγύης φορέων, οργανώσεων
και ιδιωτών απ' όλη την Ελλάδα,
παρέχοντας μέσω του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, 15 παλέτες με
τρόφιμα στους σεισμοπαθείς του
Τυρνάβου, της Ελασσόνας και της
Λάρισας.

Ο πως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, «η εταιρεία, πάντα ευαισθητοποι-
ημένη και με αλληλεγγύη, ανταποκρί-

θηκε άμεσα στο κάλεσμα του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού για τη συγκέντρωση τροφίμων
μακράς διάρκειας (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλα-
κτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δη-
μητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.ά.),
προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθειά
του για παροχή σίτισης στους πληγέντες της πε-
ριοχής, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ολι-
κή ή μερική κατάρρευση».

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται
στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης των «ΟΚ! Anytime Markets»
"#kontastigeitonia".

Τα «ΟΚ! Anytime Markets»

Η εταιρεία Ο.Κ! Anytime Markets Α.Ε. ξεκί-
νησε επίσημα την δραστηριοποίηση της στον
χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα το 2004.
Συνολικά η εταιρεία μαζί με τους συνεργάτες

της απασχολεί πάνω από 480 άτομα και ανα-
πτύσσει το δίκτυο των καταστημάτων της, με την
μέθοδο του Franchising.

Το κέντρο διανομής λειτουργεί σε μια έκτα-
ση/επιφάνεια 14,5 στρεμμάτων, στην οποία
εδρεύει ένας στεγασμένος χώρος 5000 τμ χω-
ρισμένος σε τομείς για ξηρό φορτίο και είδη μα-
ναβικής, ένας ψυκτικός θάλαμος 400τμ., με δυ-
ναμική να φιλοξενηθούν περισσότερες από
5.000 παλέτες προϊόντων. Οι 95 εργαζόμενοι
εξυπηρετούν άμεσα και στο έπακρο όλα τα κα-
ταστήματα της αλυσίδας, διακινώντας τους
4.300 προϊοντικούς κωδικούς που υπάρχουν
προς διάθεση, από περίπου 500 Έλληνες και
ξένους προμηθευτές, με τις καθημερινές πα-
ραγγελίες να αγγίζουν τις 11.000. 

Μορφή mini super market

Τα καταστήματα ΟK! αποτελούν μια μορφή
mini super market. Είναι εμβαδού 80 έως 120
τ.μ και το μείγμα των προϊόντων που διακινούν
αποτελείται από 3.500 προϊόντα από περίπου
500 Έλληνες και ξένους προμηθευτές: γαλα-
κτοκομικά, τρόφιμα ξηρού φορτίου, ψυγείου-
κατάψυξης, οπωρολαχανικά,  και είδη πρώτης
ανάγκης καθώς και καπνικά προϊόντα , όλα στη
λογική του συσκευασμένου αγαθού κατανάλω-
σης.  Το προϊοντικό μείγμα είναι έτσι δομημένο
και περιλαμβάνει ακόμα και  προϊόντα πιο pre-
mium  ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και του πιο
απαιτητικού καταναλωτή! Ακόμη, υπάρχει και η
βασική  γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για
το μέγεθος αυτών των καταστημάτων.

INFO
2004: Η έναρξη
δραστηριοποίησης 
της εταιρείας
3.500: Τα προϊόντα 
που διακινούν
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Το Asterios Healthy Box εί-
ναι μια καλαίσθητη ξύλινη συ-
σκευασία που περιέχει τα τρία
κυριότερα είδη μελιού.

-Μέλι Ανθέων: Από την πε-
ριοχή της Κατερίνης, στους
πρόποδες του Ολύμπου και σε
υψόμετρο που φτάνει τα 1.200
μ., συλλέγεται το ανθόμελο
σπάνιων ορεινών βοτάνων και
λουλουδιών.

-Μέλι Πεύκου: Από τα πευ-
κοδάση της Θάσου και της Χαλ-
κιδικής προέρχεται το σκουρό-
χρωμο πευκόμελο στο τέλος
του καλοκαιριού και την άνοιξη.

-Μέλι Θυμαρίσιο: Από τα νη-
σιά του Αιγαίου συλλέγεται το
πιο ποιοτικό και με την μέγιστη
περιεκτικότητα σε θυμάρι μέλι,
προσφέροντας ανέγγιχτο το χα-
ρακτηριστικό άρωμα και την
πλούσια γεύση του. Πρόκειται
για μια πρωτότυπη συσκευασία
ιδανική να προσφερθεί σαν δώ-
ρο.

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά 

Asterios Healthy Box με 3 είδη μελιού

Τα μήλα πιλαφά πήραν το όνομα τους από τον δη-
μιουργό της ποικιλίας Ηλία Πιλαφά. Το κόκκινο-χρυ-
σαφί χρώμα, το ακανόνιστο σχήμα, και η τραχιά τους
αφή, μπορεί να μην δίνουν την καλύτερη πρώτη εν-
τύπωση αλλά οι ειδικοί των μήλων γνωρίζουν πολύ
καλά πως το μμυστικό κρύβεται στη γεύση τους, μμο-
ναδική και γεμάτη αρώματα, έχει τη γεύση του μήλου
που θέλει να ξεχωρίζει. Αυτή η μμοναδικότητα καθι-
στά το Ντελίσιους Πιλαφά (ΠΟΠ) μια ποικιλία για πιο
εκλεπτυσμένους ουρανίσκους, γεύση πολύ διακριτι-
κή, διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο μήλο, εύγευ-
στο και πολύ αρωματικό χωρίς να είναι ιδιαίτερα γλυ-
κό.

Για αυτούς που ξέρουν η αποκλειστική γεύση
τους είναι πιο εμφανής όταν ο καρπός τρώγεται
ωμός, ωστόσο είναι ένας εξαιρετικός καθημερινός
σύμμαχος και στην κουζίνα, ψημένα με σταφίδες και
κανέλα, μηλόπιτες, στη ζαχαροπλαστική, στη μαγει-
ρική και στις σαλάτες. Το μήλο Πιλαφά παρέχει όλα
τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται παραπάνω
(ίνες, quercetin, φλαβονοειδή, χαμηλός γλυκαιμικός
δείκτης, οδοντική υγεία). To μήλο Πιλαφά είναι από
τα μήλα με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα φυτικών
ινών. Παρέχει πάνω από το 25% των αναγκαίων φυ-
τικών ινών που χρειάζεται ο μέσος ενήλικας ημερη-
σίως. Η υπόξινη γεύση του μήλου Πιλαφά, υποδηλώ-
νει την αυξημένη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες,
σε σχέση με άλλες ποικιλίες.



Η εταιρεία Ελληνικός Καρπός έχει
λανσάρει στην αγορά αρκετούς κωδι-
κούς αλειμμάτων μεταξύ των οποίων και
ένα άλειμμα πολτού φουντουκιού με σο-
κολάτα σε συσκευασία των 250g. Η εται-
ρεία Ελληνικός Καρπός αποτελεί μια
σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας φιστι-
κιού και παραγωγής φιστικοβούτυρου.
Είναι μία επιχείρηση που συνεχώς ανα-
πτύσσει την γκάμα των προϊόντων της,
με παραγωγική δυνατότητα 4000 βάζα
και 4 τόνους φιστικοβούτυρου ημερη-
σίως. Τα προϊόντα της εξάγονται σε 12
χώρες (Μπαχρέιν, ΗΠΑ, Γερμανία, Πο-
λωνία κ.α.) και διανέμονται σε πάνω από
2000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλά-
δα, σε μεγάλα super market και σε deli-
catessen. Τα προϊόντα της έχουν βρα-
βευτεί σε διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς
το φιστικοβούτυρο 100% έλαβε 2 χρυσά
βραβεία από το International Taste &
Quality Institute, το φιστικοβούτυρο με
μέλι 1 χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό
Great Taste Awards στο Λονδίνο και το
φιστικοβούτυρο με κομμάτια φιστικιού
έλαβε 1 χρυσό βραβείο.

Αλεσμένος espresso Organico Riccardo J. Morelli

Πολτός φουντουκιού με σοκολάτα από την Ελληνικός Καρπός

Ο καφές espresso αλε-
σμένος Organico Bio Ric-
cardo J. Morelli είναι δια-
θέσιμος στην αγορά και σε
συσκευασία των 380gr.
Πρόκειται για ένα ποιοτικό
blend με τα πιο μοναδικά
χαρακτηριστικά. Ένας αυ-
θεντικός ιταλικός espres-
so με μέτριο ψήσιμο, από
ανάμιξη σπάνιων βιολογι-
κών ειδών καφέ Arabica
από Νότια Αφρική, Νότια
Αμερική και Ινδία σε συν-
δυασμό με τον Arabica Yir-
gacheffe Αιθιοπίας και τον
βιολογικό καφέ Cameroon
Boyo coffee, ο οποίος καλ-
λιεργείται βιολογικά σε
ηφαιστειακό έδαφος και
σε υψόμετρο άνω των
1.500 μέτρων. Ένας
espresso με ξανθή κρέμα,
πλούσιος σε γεύση, με γε-
μάτο σώμα και ευχάριστο
άρωμα. Μία gourmet από-
λαυση χωρίς ανταγωνι-
σμό.
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Η Πυθέας Αλιεύματα
δραστηριοποιείται στο
χώρο της παρασκευής,
επεξεργασίας και εμπο-
ρίας αλιπάστων στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Η
έδρα της εταιρείας βρί-
σκεται στην Τριάδα Ευ-
βοίας, όπου στεγάζεται
το εργοστάσιο παραγω-
γής του ταραμά, των κα-
πνιστών αλιευμάτων κα-
θώς και της γραμμής
επεξεργασίας παστού
μπακαλιάρου. Στο χαρ-
τοφυλάκιό της περιλαμ-
βάνεται και το προϊόν
Καπνιστό φιλέτο τσιπού-
ρας. Η εταιρεία επιλέγει,
φιλετάρει, προετοιμάζει
και καπνίζει τα ψάρια
σύμφωνα με την ισλαν-
δική παράδοση, εξα-
σφαλίζοντας ότι θα φτά-
σει φρέσκο στο πιάτο του
καταναλωτή.

Παστέλι Μελιράκι Αυθεντικόν

Πυθέας Αλιεύματα: Φρέσκα στο πιάτο του καταναλωτή

Δημητριακά Joice με
πολτό αμυγδάλου

Tα βιολογικά
δημητριακά Joice
με Πολτό Αμυ-
γδάλου προσφέ-
ρουν όλες τις
ευεργετικές ιδιό-
τητες των συστατι-
κών και μια πλού-
σια γευστική εμ-
πειρία. Μπορούν
να καταναλωθούν
με γάλα, γιαούρτι,
φυτικά ροφήματα
καρπών ή ακόμα
και σκέτα όλες τις
ώρες της ημέρας και είναι διαθέσιμα σε συσκευα-
σίες των 350 γραμμαρίων. Η απόλυτα καινοτόμα
διαδικασία παραγωγής προσφέρει μέσα σε μια
bio κουταλιά όλα τα πλούσια συστατικά που συμ-
περιλαμβάνονται μέσα στα βιολογικά δημητριακά
Joice. Τα βιολογικά δημητριακά με Πολτό Αμυ-
γδάλου προσφέρουν όλες τις ευεργετικές ιδιότη-
τες των συστατικών και μια πλούσια γευστική εμ-
πειρία σε μικρούς και μεγάλους συνδυάζοντας
την υγιεινή διατροφή με την απόλαυση. Το προϊόν
είναι βιολογικής καλλιέργειας, χωρίς πρόσθετα
συντηρητικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και πλού-
σια σε πρωτεΐνες. Παράγεται στην Ελλάδα από
την JFoods A.E.

Το προϊόν Μελιράκι
Αυθεντικόν είναι ένα πα-
στέλι φτιαγμένο παραδο-
σιακά με καβουρδισμένο
σουσάμι και το μοναδικό
μέλι αρωματικών βοτά-
νων MELIRA. Η αυθεντι-
κή του γεύση χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης κάνουν
το παστέλι “Αυθεντικόν”
ένα εξαιρετικά θρεπτικό
και υγιεινό σνακ για κάθε
ηλικιακή ομάδα. Παράγε-
ται από την εταιρεία ME-
LIRA που εξειδικεύεται
στην ξεχωριστή πρόσμι-
ξη των μονοποικιλιακών
μελιών και των προϊόν-
των της μέλισσας, όπως η
γύρη, η προπόλη και ο
βασιλικός πολτός, ανα-
δεικνύοντας την ποικιλο-
μορφία τους ανάλογα με
την φυτική τους προ-
έλευση αλλά και τα μονα-
δικά ελληνικά, αγνά χα-
ρακτηριστικά τους.




